
[VOORWOORD]    

Gevarieerd laatste clubblad 2009

Ook in dit laatste clubblad van 2009 heeft de redactie getracht een zo 
breed mogelijk scala aan berichtgeving na te streven.

De poging op zich is denk ik al lovenswaardig en hopelijk treft ook u 
in dit clubblad informatie aan van uw gading.

Deze keer een bijdrage over ‘de zondag van Grol 2’. Grol 2 is een 
stevig elftal dat best eens in de schijnwerpers mag staan vonden onze 
redactieleden en Peter van Dalen leefde daarom een dag met het elftal 
mee. Zijn ervaringen treft u hierbij aan, terwijl foto’s het verhaal na-
tuurlijk nog fraaier hebben gemaakt.
En dan was er nog niet zo lang geleden een reünie van het dames-
voetbal; een vijftigtal dames was present in het sportcafé en het werd 
een hele leuke dag. Een achtergrondverhaal daarover treft u ook in dit 
clubblad aan, evenals de nodige informatie over het huidige dames-
voetbal dat weer helemaal terug van weggeweest lijkt.

Het is gebruikelijk dat op geregelde tijden onze voorzitter van de s.v. 
“Grol” zijn licht ook in dit clubblad laat schijnen over tal van actuele 
zaken en daarom deze keer ook een bijdrage van zijn hand. Over de 
Grol is altijd veel te vertellen en dat is deze keer niet anders!

Er zijn gelukkig altijd veel bedrijven die onze Grol steunen en deze 
keer een bijdrage over IdeeMedia, het jonge bedrijf dat zich bezig 
houdt met internet en alles wat daarbij hoort. Interessant om eens in 
de keuken te kijken van een heel modern bedrijf, dat bovendien ook 
nog zetelt binnen de gracht en wel aan de Houtwal.

Bij de jeugd is het zo dat er in het najaar altijd al kampioenen zijn en 
we hebben ons best gedaan deze kampioenen voor u op te sporen en 
in de schijnwerpers te zetten, waarbij tevens wordt aangetekend dat 
de gelukwensen met het behaalde kampioenschap ook van de kant 
van de clubbladredactie welgemeend zijn. Hebt u informatie over de 
jeugd die u graag in het clubblad wilt hebben, dan houden we ons van 
harte aanbevolen! 

U bent ook van ons gewend dat we elk jaar aandacht besteden aan de 
Sinterklaasavond en ook deze keer hebben wij daar een aantal spre-
kende foto’s voor verzameld.

En dan rest het mij om u namens de redactie mooie feestdagen te wen-
sen en een gezond en sportief 2010. In het eerste kwartaal van 2010 
hopen wij een nieuw clubblad op uw deurmat te (laten) werpen.

Veel plezier bij deze laatste 
uitgave van 2009.

Ferry Broshuis, 
hoofdredacteur
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Meisjes en Damesvoetbal opnieuw 
in opmars
40 jaar geleden begon hier het vrouwenvoetbal
Door: Ferry Broshuis

Op zaterdag 10 oktober zag je in het sportca-

fé Den Elshof iets wat je niet alle dagen ziet: 

je zag een vijftigtal vlotte meiden die herin-

neringen ophaalden aan het meisjes- en da-

mesvoetbal dat bij de s.v. “Grol” officieel 40 

jaar geleden begon. Initiatiefneemster voor 

deze toch wel opmerkelijke, maar tevens bij-

zondere gebeurtenis was Ellis Garstenveld 

die thans in Winterswijk woont, maar een 

echt Grols- en Grolhart heeft. Ze is Groenlo 

namelijk niet vergeten en ook niet de leuke 

tijd die ze met het meisjes- en damesvoetbal 

in Groenlo heeft gehad. Haar oproep aan de 

andere ’meiden’ om naar het sportcomplex 

te komen is niet aan dovemansoren gericht 

geweest. Het werd een hartstikke leuke mid-

dag en avond, want na afloop van de bijeen-

komst in het sportcafé werd door diverse da-

mes Groenlo ook nog even aangedaan. Het 

feest werd dus nog even voortgezet en dat is 

een typische Groleigenschap, die je dus niet 

alleen bij de mannen maar ook bij de vrou-

wen aantreft!

Ellis Garstenveld vertelt dat ze er vanaf maart 
al mee bezig is geweest. Het was een hele tour 
om de namen van alle speelsters te achterha-
len; ze zijn naar alle windstreken uitgevlogen, 
sommigen zijn getrouwd, hebben daarna de 
naam van de man ‘aangenomen’, anderen 
zijn gescheiden en zo zijn er tal van obsta-
kels die moesten worden overwonnen voor-
aleer de juiste naam en adres tevoorschijn 
kwamen. Maar het is allemaal gelukt en de 
middag in het sportcafé heeft de verwachtin-
gen echt overtroffen. Er waren oude video’s te 
zien, heel veel fotoalbums en Carry Everink 
had gezorgd voor de oude voetbalpasjes van 
de meiden. Dat werd lachen! Zoals dat gaat, 
worden er dan direct ook al weer nieuwe af-
spraken gemaakt en over enkele jaren krijgt 
die reünie een vervolg. Er zijn al twee dames 
aangewezen die over drie jaar dit festijn weer 
op de planken zetten. 

Schoolvoetbal
Ellis Garstenveld vertelt dat het voetbal voor 
de meisjes een steun in de rug heeft gekre-
gen door het in haar tijd op school bestaan-

de schoolvoetbaltoernooi en daar was ook 
meisjesvoetbal bij. Velen zullen zich dat nog 
herinneren. Zij zat destijds op de Deken van 
Damschool (nu Ni-je Veste, locatie Buiten-
schans) en van daaruit is het eigenlijk allemaal 
verder gekomen. Zelf werd ze toen ze tien of 
elf jaar was lid van het meisjesvoetbal van de 
s.v. “Grol”. Ze meent zich te herinneren dat 
ze in 1984 bij de Grol kwam voetballen. Trai-
ner was destijds Tom Porskamp. Deze helaas 
overleden markante figuur heeft daardoor de 
reünie, waar hij natuurlijk een eregast zou zijn 
geweest, niet meer kunnen meemaken.

Ellis heeft van 10 tot 16 jaar bij de meisjes 
meegedraaid met twee keer in de week trai-
ning en daarna onder leiding van Jan Froeling 
naar het damesvoetbal.

Ze wil het zelf niet zo echt weten, maar ze 
was wat je tegenwoordig een talent, een be-
lofte zult noemen. Ellis werd zelfs opgenomen 
in de Gelderse selectie en trainde daarvoor in 
Zutphen en daarnaast ook nog bij de Grol. 
Het werd voor haar vader Harrie een hele 
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drukke tijd, want hij moest zijn talent-
volle dochter van hot naar haar bren-
gen, maar volgens Ellis heeft hij dat 
altijd zonder morren en wellicht ook 
nog met veel plezier en met een gevoel 
van trots gedaan!

Afgunst
Bij die geselecteerde meiden kwam af-
gunst overigens veel voor en ze heeft 
daar ook wel een aantal minder pret-
tige ervaringen aan overgehouden. 
“Meiden kunnen tegen elkaar echt 
vervelend zijn”, zo vat ze het met het 
nodige gevoel voor de nuance samen.

Na een jaar hield ze het voor gezien; 
ze had overigens wel kans om verder 
te komen. Maar het was toch een ech-
te verrassing toen een maand nadat ze 
was vertrokken bondscoach Bep Tim-
mer hoogstpersoonlijk belde met het 
dringende verzoek weer terug te ko-
men. Ze heeft het na ampele overwe-
gingen niet gedaan, maar het streelde 
haar ego natuurlijk wel en dat is heel 
begrijpelijk.

In die tijd bij de Gelderse selectie heeft 
ze overigens ook een aantal dingen 
meegemaakt die je anders nooit zou-
den overkomen. Zo trainde op Papen-
dal, waar ze toen regelmatig kwam, 

de bekende bokser Arnold Vander-
lyde en ook Vitesse trainde daar en ze 
maakte dan al die mensen van dichtbij 
mee.

Geld heeft ze er nooit mee verdiend; 
ze is wat dat betreft eigenlijk te vroeg 
geboren, hoewel ze nog jong is. Be-
talen was er destijds nog niet bij, het 
heeft alleen maar geld gekost maar ze 
is wel veel ervaringen rijker geworden 
en dat neemt niemand haar meer af.

Plaats in het elftal
Ze heeft lang rechtsbuiten gespeeld en 
ook mid-mid bij de Grol, zoals Ellis 
het zelf uitdrukt. Ze speelde overigens 
graag op links; ze is met links ook re-
delijk, maar als je rechts bent dan is 
links staan toch handig. Deze diepere 
of hogere voetbaltechniek is overi-
gens aan mij niet besteed. Hopelijk 
begrijpen de getalenteerden onder u 
het allemaal wel! Corners waren haar 
kunststukje kun je zeggen. In totaal 
heeft ze 14 jaar gevoetbald en ze heeft 
de bloeiperiode van het Grolse meis-
jes- en damesvoetbal meegemaakt. 
Zo rond 2000 zakte dat eigenlijk in, 
maar nu is er weer een herleving van 
het meisjes - en damesvoetbal en ook 
door de KNVB wordt dit steeds be-
ter opgepakt. Denk aan de profmei-

den en de opleiding bij bijvoorbeeld 
FC Twente waar Sacha Wicherink nu 
ook speelt, zoals we enige tijd terug in 
onze tweede editie van het clubblad 
2009 nog konden melden.

Ellis Garstenveld is dit jaar weer be-
gonnen met zaalvoetbal; het bloed 
kruipt toch waar het niet gaan kan. 
Nou, dit soort verhalen zijn natuurlijk 
ook op de reünie uitvoerig aan bod ge-
komen. En we zouden dus van elk van 
die 50 vrouwen een soortgelijk portret 
kunnen maken, van hun belevingen, 
hun voetbalervaringen en dat zijn alle-
maal interessante verhalen. Maar deze 
keer dus Ellis Garstenveld, omdat zij 
de initiatiefneemster is geweest van de 
reünie en een soort herleving van de 
groep tot stand heeft gebracht.

De reünie is zoals gezegd goed geval-
len en over enkele jaren komt daar een 
vervolg op. Van dat damesvoetbal is 
trouwens nog iets overgebleven: een 
vriendinnenclub met de naam ‘De 
Hipzwikkers’. Met carnaval komen 
ze bij elkaar. Een prachtige naam ‘De 
Hipzwikkers’, al weet ook Ellis niet 
meer wat het woord betekent. Waar-
schijnlijk ooit laat in een donkere 
nacht ontstaan!

“Meiden 
kunnen tegen 
elkaar echt 
vervelend zijn”

 

Door: Ferry Broshuis

In het verhaal over het jubileum van het da-

mesvoetbal schreef ik al dat er zo rond 2000 

een dip in het meisjes - en damesvoetbal is 

gekomen, maar nu is de 2e succesronde in-

gezet kun je stellen want we hebben nu weer 

een meisjesteam in de competitie en het is 

het B team (van 13-16 jaar) dat al met redelijk 

succes opereert in de eerste competitie van 

het bestaan van dit elftal. Het team wordt bij-

gestaan door een tweetal begeleiders en dat 

zijn Ronald Westervoorde en Astrid Woert-

man, terwijl Rien Nienhuis de trainingen 

voor zijn rekening neemt.

En het gaat er fanatiek aan toe; er is een groot 
enthousiasme en het is juist deze combinatie 
van factoren die goede verwachtingen wekt 
voor de toekomst. De competitie waarin het 
B team speelt kent in totaal 12 teams, dus het 
is een hele competitie en tot nu to loopt het 
redelijk. De wedstrijden kennen een lengte 

van 2 x 40 minuten en dat is best lang, zo 
verzekert Ronald Westervoorde die zo moge-
lijk nog enthousiaster is dan de meisjes zelf. 
Elke dinsdag - en donderdagavond wordt er 
getraind van 18.30 uur - 20.00 uur en dan zijn 
er op zaterdag de wedstrijden.

Het is eigenlijk wel bijzonder dat onze s.v. 
“Grol” nu weer een echt meisjesteam heeft 
dat in de competitie speelt. Er zijn in totaal 17 
meisje die bij de groep zitten, dus er zijn ook 
nog de nodige reserves, of in voetbaltermen 
gesproken de basis is redelijk breed. En als dit 

‘Meisjesvoetbal Grol’ terug op de velden
Een hernieuwde opleving
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zo doorgaat, dan kan over enkele jaren mis-
schien zelfs een A-team worden geformeerd, 
zo is de hoop. Nu het meisjes- en damesvoet-
bal allerwegen toeneemt, blijft de s.v. “Grol” 
daar gelukkig niet bij achter. Er spelen nog 
wel erg jonge meisje bij de junioren samen 
met de jongens en wellicht dat ook van die 
kant straks een toestroom naar het ‘zwaardere 
werk’ plaatsvindt.

Enthousiast
De grote opdracht is natuurlijk om het team 
enthousiast te houden, maar ze hebben ook 
al enkele wedstrijden gewonnen en ze weren 
zich behoorlijk, zo kon Ronald Westervoorde 
me vertellen. En inmiddels worden ze ook al 
gesponsord door Orthodontistenpraktijk van 
Os, dus het lijkt dat ze opstomen naar een 
grotere professionaliteit.
De toekomst ziet er dus op dit moment roos-
kleurig uit voor het B-team. We houden u via 
het clubblad op de hoogte van de vorderin-
gen!
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Door: Jonathan Lammers

Er was eens een jongetje van 6 jaar (had ab-

soluut ook een meisje kunnen zijn) die graag 

op voetbal wou. Nadat zijn ouders hem had-

den aangemeld, kwam hij in s.v. “Grol” F9. 

De jongen was een ster in het zogeheten 

‘pingelen’. Nadat hij het eerste seizoen de 

sterren van de hemel had ‘gepingeld‘, kwam 

hij in de F3. Daar zette hij zijn ‘pingel-tra-

ditie’ vol passie voort. Echter kreeg hij hier, 

door ouders van langs de kant, steeds meer 

commentaar op. “Je moet overspelen”, werd 

geroepen! “Niets daarvan”, zeiden zijn trai-

ners van de s.v. “Grol”. “Laat hem maar lek-

ker gaan”. 

Iedere week ging de speler een man meer 

voorbij, totdat het altijd bij het passeren van 

de vijfde speler misging. 

Nadat dit zich een aantal keren had herhaald, 

begonnen de jonge spelers uit zijn team hem 

op dit gedrag te corrigeren. Dit werd, van-

zelfsprekend na enig tegenstribbelen, door 

de speler opgepikt. 

Het resultaat was dat hij de wedstrijden erop 

vier spelers voorbij pingelde en dan de bal 

afgaf naar iemand die vrij voor de goal stond. 

Aan het einde van het seizoen was het jon-

getje meer dan 50 ‘assists’ rijker en kon het 

jongetje nog steeds geweldig pingelen. Ech-

ter was hem ook de kracht, van het op het 

juiste moment overspelen, door zijn teamge-

nootjes aangeleerd.

Moraal van het verhaal: iemand leren pin-

gelen leer je niet meer als je ouder bent, 

iemand leren overspelen wel. Laat de jonge 

spelers/kinderen gaan! Laat ze leren, wat ze 

op dat moment moeten leren en de rest komt 

vanzelf of leren ze elkaar wel aan. Jong zijn is 

ontdekken en fouten maken. Niet ze de kans 

hiertoe ontnemen.  Daarmee maken we ze 

(op de lange termijn) geen betere voetballer 

en persoonlijkheid, integendeel zelfs!

De bovenstaande vraag en bijbehorende anek-
dote zijn natuurlijk een intrigerend vraagstuk 
en een prachtig voorbeeld van de filosofie bin-
nen de s.v. “Grol”. Vanzelfsprekend kun je het 
hier mee eens zijn of niet. Derhalve, om over 
deze filosofie en de opleiding van de jongste 
jeugdteams binnen de s.v. “Grol” wat meer te 
weten te komen, sprak ik met Dennis Pasman 
(voorzitter van het jeugdbestuur en afgezant 
van dit jeugdbestuur in het hoofdbestuur).

Wanneer en waarom ben je bij het jeugdbestuur van 
de s.v. “Grol” begonnen en hoe trof je het aan?
“Ik ben in 2007/2008 begonnen als coördina-
tor van de F-jeugd. Destijds was het bestuur 
nog opgedeeld in de E- en F-klasse. Voor-
dat ik er kwam was er één persoon hoofd-
verantwoordelijke voor beide klassen. Dit is 
toch best veel voor één persoon en met mijn 
komst is dat opgedeeld in een persoon voor 
de F-klasse en een persoon voor de E-klasse. 
Het bestuur zat toen zo in elkaar, dat er over 
bestuurlijke zaken werd gepraat, maar ook 
over technische zaken. Dit had als gevolg 
dat je bijna geen tijd had om over de rand-
voorwaarden te praten. Je was destijds voor-
namelijk met voetbaltechnische zaken bezig. 
Nou lijkt dit misschien logisch; een voetbal-
vereniging moet over voetbal praten. Alleen 
vinden wij dat een bestuur kaderscheppend 
moet zijn voor de rest van de vereniging. Wij 

Pingelen of afspelen?: That’s the question!
Het hoe en het wat van de (F-)opleiding binnen de s.v. “Grol”.

Grol nr4.indd   6Grol nr4.indd   6 11-12-2009   10:52:5911-12-2009   10:52:59



Advertentiepagina 7

Grol nr4.indd   7Grol nr4.indd   7 11-12-2009   10:53:0111-12-2009   10:53:01



Advertentiepagina 8

Grol nr4.indd   8Grol nr4.indd   8 11-12-2009   10:53:0111-12-2009   10:53:01



9

de week konden trainen, maar de la-
gere F-teams maar één keer. Dit is nu 
ook anders. Alle F-teams kunnen twee 
keer in de week trainen. Op maandag 
is altijd de circuittraining. Dan trainen 
ze een andere dag ook nog met hun 
eigen team. Echter wordt hierbij wel 
goed gekeken of het allemaal niet te 
veel aan het worden is voor het kind. 
Dit doen ze door deze competitie vrij 
toegankelijk te maken voor alle teams, 
indien tweederde van de ouders van 
dat team hierop een akkoord geeft. 
Het kan namelijk zijn dat kinderen 
ook nog op zwemles etc. zitten. Zo 
houden de ouders dus te allen tijde 
de controle over het welzijn van hun 
kind. Daarnaast is er een woens-
dagavondcompetitie waar ook alle 
F-pupillen aan mee mogen doen. Er 
is dus veel meer mogelijkheid voor 
de kinderen om te voetballen en dat 
maakt ze natuurlijk altijd beter; oefe-
ning baart kunst. Echter nogmaals; het 
welzijn van het kind staat hierin wel 
centraal.“

Waarom zijn deze veranderingen belang-
rijk?
“Je begint op die manier al heel vroeg 
om de kinderen een bepaald ‘tech-
nisch pakket’ mee te geven. Ondanks 
dat wij weten dat dit absoluut niet het 
belangrijkste onderdeel is als kinderen 
nog zo jong zijn, denken wij wel dat 
het goed is voor een kind om in een 
vroeg stadium bepaalde technische 
zaken onder de knie te krijgen. Bij-
voorbeeld; bij de s.v. “Grol” beginnen 
ze in de jeugd al met het voetballen 
met twee benen, ze leren schijnbewe-
gingen en ze leren een bepaalde loop-  
coördinatie door gebruik te maken 
van speedladders. Dit alles begint al 
bij de jongste jeugd, de zogeheten F-
pups. Deze trainen op zaterdagoch-
tend onder leiding van verschillende 
gedreven coaches die weer veel hulp 
krijgen van ouders. De ouders wor-
den er op deze manier dus echt bij 
betrokken.

Daarnaast is de begeleiding van trai-
ners/leiders nu een stuk beter. Ze 
krijgen verschillende trainingsmetho-
den en oefeningen aangeleerd, die ze 
binnen hun eigen team weer kunnen 
gebruiken. Deze trainingsmethoden 
worden de leiders/trainers weer aan-
gereikt door Jos Poskamp en Nico 
Verrips. De trainers/leiders krijgen 
zondagavond allemaal een mail met 
daarin de oefenstof voor de volgende 
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moeten randvoorwaarden scheppen 
en wij vinden dat mensen die er echt 
verstand van hebben, bezig moeten 
zijn met voetbaltechnische zaken. Op 
dat moment was Jos Porskamp net be-
gonnen met een vorm van technische 
coördinatie. Echter was dit met name 
op papier, maar het werd nog niet echt 
uitgevoerd. In de praktijk zag je wel 
wat dingen beginnen, maar we maak-

ten nog niet de stappen die we wilden 
maken. Zo trof ik het dus aan. Er werd 
wel gedacht op technisch vlak, maar 
in de praktijk was deze uitvoering nog 
in de beginfase en daardoor minimaal 
te noemen”.
Welke dingen zijn er bij de jongste jeugd al-
lemaal veranderd in vergelijking met hoe het 
eerder was? 
“Eerder was het zo dat de F-teams één 
keer in de week trainden met hun ei-
gen team. In 2008-2009 werd er door 
de s.v. “Grol” een zogeheten circuit-
training geïntroduceerd (Redactionele 
uitleg; Dit houdt eigenlijk in dat er 
op het hele veld allerlei oefeningen 

staan uitgezet (het circuit). De teams 
gaan dan stapsgewijs langs deze oe-
feningen. Dit heeft als voordeel dat 
binnen één training er veel facetten 
van het voetbalspel geoefend kun-
nen worden). Deze circuittrainingen 
staan onder leiding van Sport Toge-
ther (een bedrijf van Jos Porskamp 
en Nico Verrips). Het doel van deze 
circuittrainingen was tweeledig; we 

probeerden de kinderen beter te ma-
ken op o.a. technisch vlak en daar-
naast probeerden we de ouders/bege-
leiders die bij een team hoorden ook 
zaken aan te leren waardoor ze beter 
konden worden als trainers van hun 
team. Dit heeft als uiteindelijke doel, 
dat deze vrijwilligers op een gegeven 
moment hun eigen trainingen kunnen 
geven. Jos Porskamp en Nico Verrips 
zijn hierin een soort van supervisors 
die de kaders scheppen voor zowel de 
trainers als de kinderen.

Daarnaast was het vroeger ook zo 
dat de hogere F-teams twee keer in 

“Er is veel 
meer mogelijk-
heid voor de 
kinderen om 
te voetballen 
en dat maakt 
ze natuurlijk 
altijd beter; 
oefening baart 
kunst. Echter 
nogmaals; het 
welzijn van het 
kind staat hierin 
wel centraal.“
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maandag. Dit resulteert dus uitein-
delijk in een erg grote diversiteit aan 
trainersstof die alle trainers zichzelf 
min of meer aanleren. De aangereikte 
oefenstof komt voort uit het grondig 
bestuderen van de F-pupillen. Hier-
bij wordt gekeken naar waar ze nog 
training in kunnen gebruiken. Onder 
andere hierop worden dan trainingen 
samengesteld”.

Hoe oud moet een kind zijn om op voetbal te 
kunnen en hoe gaat dit aanmeldingsproces in 
zijn werk?
“In principe is het zo dat wij als stelre-
gel vijf jaar hebben vastgesteld. Echter 
is het wel zo dat er af en toe wel con-
cessies worden gedaan als een kind 
vier en een half is en erg graag wil 
voetballen. Wij houden dat dan niet 
tegen. 
Een kind kan dan eerst een aantal 
oefentrainingen meedoen op de za-
terdagmorgen. Als het kind dan nog 
steeds enthousiast is, kunnen de ou-
ders het kind via de s.v. “Grol” in laten 
schrijven.
Ze komen dan in de zaterdagmorgen-
groep. Hier werken ze ook met een 
bepaald circuitmodel. Dit is ook wel 
nodig, omdat de kinderen van deze 
leeftijd natuurlijk erg snel zijn afgeleid. 
Deze trainingen staan onder leiding 
van onder andere Michel Hoffman en 
John Ligtenberg. Echter, zijn er naast 
deze twee natuurlijk nog veel meer 
mensen bij betrokken, die hun ziel en 
zaligheid van 08.30 tot 09.30, op het 
veld tentoonspreiden.  
Ze werken hier wel in verschillende 
groepen. Deze zijn iedere week anders. 
Er wordt dan gekeken naar leeftijd en 
hoever ze zijn binnen het spelletje. Zo 
spelen alle kinderen met andere kin-
deren van ongeveer hetzelfde niveau, 
althans dat is de insteek. Bij de kin-
deren die wat ouder/wat verder zijn, 
worden er andere coachmomenten 
gebruikt dan de wat jongere kinderen. 
Zo haal je dus altijd het beste naar 
boven bij de kinderen en leren ze ie-
dere week wel weer iets bij. Het is dus 
bijna een op maat gemaakte training 
per groep, als je kijkt naar de manier 
van coachen.
Als een kind dan iets ouder is, gaat 
het over naar de F-pupillen. Dat wil 
zeggen dat ze in het eerder beschreven 
proces terechtkomen van twee of drie 
keer trainen en dan op zaterdag ook 
daadwerkelijk in competitieverband 
spelen”.

Welke taken/verantwoordelijkheden heeft de 
jeugdopleiding van de s.v. “Grol” met betrek-
king tot de jongste leden?
“Voorop bij het beantwoorden van 
deze vraag staat absoluut: ze moeten 
plezier maken! Je wil de kinderen ken-
nis laten maken met het spel voetbal, 
bijvoorbeeld wat is een ingooi en wat 
is voetballen op zich. 
Hiervoor is er binnen de begeleiding 
van de F-jeugd, onder andere door 
Arjan Blanken, een doelstellingenlijst 
gemaakt. In deze lijst staan de hoofd-
lijnen beschreven zoals wij, als s.v. 
“Grol”, tegen de F-jeugd aankijken 
en waarvan wij vinden wat belangrijk 
zou moeten zijn”.

Deze lijst heb ik als reporter ontvangen. 
Hieronder heb ik een korte samenvatting 
weergegeven.
Zo staat beschreven dat optimaal 
enthousiasme heel erg belangrijk is. 
Hiermee bedoelen ze; samen spelen, 
genieten en lol hebben (zonder dat er 
veroordeeld wordt of gezegd wordt 
dat iets goed of fout is).
Daarnaast wil de s.v. “Grol” graag 
een optimale ontwikkeling op voetbal 
(technisch) gebied. De kinderen moe-
ten zelf keuzes leren maken. De s.v. 
“Grol” wil ze leren om initiatief te to-
nen, dus pingelen mag; of moet zelfs! 
Ze willen de kinderen zelf laten leren 
door het te doen en door ze hun eigen 
fouten te laten maken. 
Ook een erg belangrijk punt is dat 
de s.v. “Grol” de groei in persoon-
lijke ontwikkeling willen stimuleren.  
De kinderen mogen/moeten elkaar 
zelf corrigeren. In dit kader wisselen 
ze bijvoorbeeld veel van aanvoerders 
en laten ze de warming up niet altijd 
door dezelfde persoon leiden. Hierbij 
komen natuurlijk ook bepaalde op-
voedkundige ‘taken’, als taalgebruik 
en het opruimen van de kleedkamer 
kijken. De s.v. “Grol” geeft de kinde-
ren al veel verantwoordelijkheid (zo-
wel tussen als buiten de lijnen) en dan 
is het in hun ogen aan hen de taak om 
daar goed mee om te gaan.

Beschreven staat dat de s.v. “Grol” het 
dan ook nooit als doel stelt om kam-
pioen te worden. Fouten maken moet 
kunnen in deze en is niet erg. Het wil-
len winnen kan soms de technische 
ontwikkeling in de weg staan. Soms is 
verliezen zelfs wel beter voor het leer-
proces van de kinderen. Ze leren zo 
om te incasseren.

Tevens staat de rol van de ouders be-
schreven; Ouders zijn altijd welkom. 
Hun aanwezigheid wordt erg belang-
rijk geacht. Daarnaast zijn betrokken-
heid en aanmoedigen twee andere 
speerpunten omtrent deze ouders. 
Echter zijn er ook dingen die ouders 
beter niet kunnen doen, als coachen, 
schreeuwen en de kinderen belonen 
om een prestatie. De s.v. “Grol” ziet 
dit als hun taak. Als een kind van alle 
kanten wat toegeschreeuwd/gecoacht 
krijgt, weet het op een gegeven mo-
ment niet meer wat te doen. Dit is 
geen goede zaak voor de ontwikke-
ling van de speler en de mens achter 
de speler.

Ook de begeleiding binnen de s.v. 
“Grol” krijgt een aantal opdrachten 
mee. Zo vindt de s.v. “Grol” het erg 
belangrijk dat ze complimenten geven 
aan de spelers. De kinderen groeien 
hiervan en voelen zich gewaardeerd. 
Vermeld wordt: begeleiden, zonder 
te veel te sturen. De s.v. “Grol” wil 
geen ‘joystick voetbal’, maar wil de 
kinderen zelf laten nadenken over het 
spel en hun eigen fouten laten ma-
ken. Alleen op die manier leren ze er 
iets van, aldus het protocol. Anders 
blijven ze altijd doen wat iemand an-
ders ze opdraagt. Dit stagneert een 
bepaalde ontwikkeling. In het veld 
krijgen ze dan ook zo min mogelijk 
‘opdrachten’ mee. Anders kan een 
kind het niet meer volgen en zit zijn 
hoofd voller met alle opdrachten, dan 
met de creativiteit om zich te ontwik-
kelen als voetballer. Deze creativiteit 
wordt weer geprikkeld, doordat de 
begeleiding de kinderen veel vragen 
moet stellen. Zo moeten de spelers 
er zelf over nadenken en komen ze er 
vaak zelf achter waarom iets het beste 
op een bepaalde manier gedaan kan 
worden. Dit gaan ze dan proberen en 
uiteindelijk hebben ze zichzelf op een 
hoger niveau gebracht. 

Kortom: de handvatten worden aan-
gereikt door de s.v. “Grol”, maar het 
is aan de kinderen zelf om daar iets 
mee te doen!

Waarom is er gekozen voor de Wiel Coerver 
methode om de kinderen op te leiden en hoe 
zou je deze methode in het kort omschrijven?
“Dit is een methode waarbij de kin-
deren veel technische aspecten van 
het spel worden bijgebracht. Op een 
oudere leeftijd kun je soms dingen 

10

Hakkie Jr. be-
stelt een ‘unit’ 
bij Lotte, waarop 
Lotte antwoordt: 
“Wat wil jij met 
Judith?”

Waarom zijn 
oppeppende 
middelen altijd 
wit? Zwarte 
werken niet, 
volgens Dirk 
Wolters.

Arréan Arink 
heeft winter 
en zomer blote 
voeten in de 
schoenen, 
waarop Jan Baks 
zegt: “Dan heb 
je in ieder geval 
nooit gaten in 
de sokken.”
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niet meer aanleren. Dit gebeurt echt 
op jonge leeftijd. Derhalve is deze me-
thode een ideale methode om de kin-
deren spelenderwijs beter te maken  in 
bepaalde aspecten van het spel. Tacti-
sche zaken komen later wel. Deze zijn 
nog te veelomvattend voor de kinde-
ren. Ze moeten eerst leren wie ze zelf 
zijn, wat de bal is en wat ze er mee 
kunnen. Als ze dat onder de knie heb-
ben, komt de rest. Daarnaast is het zo 
dat deze methode zo ontzettend breed 
is, dat de kinderen nooit langer dan 
15 minuten hetzelfde doen. Zo hou-
den ze ook de gedachten er constant 
bij (althans dat is de bedoeling) en 
worden ze iedere keer gestimuleerd 
om verder te gaan.

De resultaten zijn dan ook al wel aar-
dig zichtbaar. We zijn er nu al een tijd 
mee bezig en je ziet nu al dat spelers 
dingen oppikken, als de bal op een 
goede manier aannemen, met twee 
benen proberen te schieten en het pro-
beren van verschillende schijnbewe-
gingen. Het niveau van alle F-teams is 
hierdoor absoluut omhoog gegaan.”

Hoe zit het selectiebeleid in elkaar? Houden 
jullie vriendjes bij elkaar of spelen de besten 
het hoogst?
“Dit is een erg ingewikkelde vraag. 
Soms is het zo dat de ‘betere’ spelers 
ook het hoogste spelen, maar soms 
ook niet. We kijken vooral naar het 
kind zelf. De ene keer houdt dit dus 
een selectie in op basis van sociale 
omstandigheden (vriendjes etc.), maar 

de andere keer laten we een speler ook 
‘omhoog’ gaan om deze te prikkelen.  
Ik kan je wel zeggen dat dit soort 
beslissingen absoluut niet over één 
nacht ijs gaan. We ‘scouten’ het hele 
jaar door en hebben meerdere meet-
momenten. Aan het einde van het sei-
zoen verzamelen we al deze informa-
tie en dan wordt er een proefselectie 
gemaakt. Dit houdt in: ca. 20 spelers 
voor de F1, ca. 25 spelers voor de F2 
en ca. 25 spelers voor de F-3. Lagere 
teams bestaan dan spreekwoordelijk 
nog niet. We gaan dan, nadat we met 
de betrokkenen hebben gesproken, de 
lijsten terug brengen tot ca. 9 spelers 
per team. Zo ontstaan er dus een soort 
van voorlopige selecties. Dit kan zijn 
aan de hand van de ‘kwaliteit’ van spe-
lers, maar kan ook op sociale redenen 
gebaseerd zijn. Vervolgens hebben we 
een vergadering, waaraan alle jeugd-
leiders- en trainers van een bepaalde 
leeftijdsklasse deelnemen en wordt 
ieder kind op zich besproken. We 
bekijken dan nogmaals of de speler/
het kind wel goed is geplaatst. Er vin-
den dan vaak nog wat verschuivingen 
plaats en dan is een ‘selectie’ concreet. 
Ook hierbij wordt altijd gekeken naar 
wat het beste is voor de speler zelf. 
Het is helaas wel zo dat je nooit ie-
dereen tevreden kunt stellen, echter 
streven we wel naar de best haalbare 
oplossingen in deze.”

Welke dingen zijn nog voor verbetering vat-
baar?
“We hebben veel dingen erg goed 
in ons hoofd en op papier zoals ze 
zouden moeten zijn in onze ogen. 
Echter ontbreekt hierin nog een 
beetje de structuur. Daarom zijn we 
hard bezig om een team op te rich-
ten dat zich voornamelijk bezig gaat 
houden met de technische uitvoering 
van het beleid. Dit team kan dan dit 
soort kwaliteiten waarborgen en waar 
nodig aanpassen. Zo kunnen wij als 
jeugdbestuur en ik als afgezant in het 
hoofdbestuur, ons bezig houden met 
beleidszaken. We kunnen zo het voet-
baltechnische gedeelte overlaten aan 
mensen die er echt nog meer verstand 
van hebben.”

Stilstand is achteruitgang; waar staat de 
jeugdopleiding van de s.v. “Grol” over 10 
jaar?
“Voorop hierin staat natuurlijk weer 
het plezier! Ik hoop dat de spelvreugde 
alleen nog maar meer toeneemt. Na-
tuurlijk is het zo dat je als s.v. “Grol” 
zo hoog mogelijk wil voetballen, maar 
dat kan alleen als we spelers opleiden 
die genieten van het spel en het ook 
begrijpen. Over ca. 10 jaar zullen de 
eerste spelers van de ‘nieuwe’ manier 
van opleiden doorstromen naar de se-
nioren en dan zullen we zien of we het 
goed hebben gedaan. Nogmaals, het is 
echter belangrijker dat de spelers met 
een lach op het veld staan en dat we 
ze als speler en persoonlijkheid zien 
groeien. Daar willen we naar toe!”

“Er wordt altijd 
gekeken naar 
wat het beste 
is voor de 
speler zelf.”
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De laatste speler van het kwartaal van deze 

jaargang is Just Klein Zeggelink, zoon van 

Tom Klein Zeggelink en Margo Porskamp. 

Just is 5 jaar en speelt bij F-pups. Basisschool 

“de Hoeksteen” is de school waar hij elke 

dag te vinden is, hij zit in groep 2. Zo net 

voordat Sinterklaas zijn ronde doet onder-

werp ik Just aan een diepte-interview terwijl 

Margo in de keuken bezig is om ons eten 

te bereiden (Bedankt Margo, het was weer 

lekker)!

Door: Peter van Dalen

Just, waarom ben je op voetbal gegaan en wat vind 
je het leukste?
“Ik vind voetbal heel leuk, omdat ik het altijd 
in de tuin doe en nu op een echt veld mag 
doen. Balafpakkertje vind ik het leukst!” (de 
pups spelen de bal naar elkaar over en “de af-
pakker” moet, zoals u al wel zou verwachten, 
de bal afpakken)

Wat is je favoriete club?
“FC Twente.”

Stel je hebt heel veel geld, wat zou je dan het allerliefst 
kopen?
“Heel veel centjes? Ik zou dan een Nintendo 
DS kopen!” (met de opmerking dat hij echt 
alles mag kopen, denkt hij er nog eens over 
na) “Dan zou ik wel een Nintendo DS kopen 
en de rest van mijn centjes in mijn spaarpot 
doen.”

Kan mama lekker koken? En wat vind je het lekkerste 
eten?
“Ja! En ik lust graag vis. En patat, en pannen-
koeken en poffertjes.”

Wie vind je de beste voetballer van de wereld?
“Jules!” (Stokkers, red.) Is hij beter dan papa 
is de logische vervolgvraag met het ook totaal 
logische antwoord: “Ja.”

Heb je al een vriendinnetje?
“Niet echt, ik vind meisjes niet zo leuk. Ik heb 
wel een leuk nichtje die mijn vriendinnetje is, 
Norah! Met haar doe ik vaak kleuren en voet-
ballen.”

Wat vind je mooier? Zwarte voetbalschoenen of ge-
kleurde voetbalschoenen?
“Zwarte voetbalschoenen met een kleurtje 
erop. Ik heb zwarte voetbalschoenen met wat 
blauws erop.”

Wat vind je het leukste spel om te doen?
“Mikado met knikkers.” (ik bespeur hier een 

kleine generatiekloof, wat is er met het gewo-
ne knikkeren of mikado gebeurd?)

Wat doe je liever? Voetballen of televisie kijken?
“Voetballen, in de tuin.”

Wat kijk je het liefst op televisie?
“Ducktales, dat komt altijd ‘s morgens vroeg 
op de televisie en kijk ik elke dag.”

Als je kon kiezen om een dag wat leuks te gaan doen, 
wat zou je dan gaan doen?
“Dan wil ik graag naar de speeltuin met het 
piratenschip (In Castricum hoor ik van Mar-

go) met al mijn neefjes en nichtjes.”

Wie vind je de leukste trainer bij de Grol?
“Mama, en Michel (Hoffman, red.) vind ik 
leuk, omdat die nooit wat doet.”

Wat wil je later graag worden als je groot bent?
“Tegelzetter, net als papa.”

Denk je dat je net als papa ooit in Grol 1 zult voet-
ballen?
“Nee, dan speel ik bij Twente en schiet ik alle 
ballen in het doel.”

Speler van het kwartaal: Just Klein Zeggelink
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40 jarig jubileum kantine - sportcafé Den Elshof
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s.v. “Grol” Sinterklaasfeest
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Walter Kl.G. 
baalt van het 
kunstgras. 
Waarom? 
“Omdat je op 
het kunstgras 
niet mag 
roken”, aldus 
Ivo te Braake, 
een oud 
sterspeler van 
hem.

Jordy Overkamp 
praat vol lof 
over het peper-
notentoetje dat 
hij had gegeten. 
Pim Scheinck 
vraagt hierop 
met veel inte-
resse: “Wat is 
dat dan, gewoon 
met aardbeien?”

We schrijven 15 november 2009, tijd-

stip 13.30 uur. Sportcafé Den Elshof 

loopt vol met Grol-supporters, het 

parkeerterrein vertoont een immense 

drukte en het barpersoneel is druk 

bezig met grote units bier vol te tap-

pen. Zowel voor de blauw-witten als 

voor de oranjehemden uit het kerk-

dorp is dit één van de twee meest be-

laden wedstrijden in het seizoen. De 

sfeer is goed, er zijn een hoop men-

sen op deze wedstrijd afgekomen 

(men zegge om en nabij de 4000 toe-

schouwers) en de afloop is gunstig te 

noemen voor de thuisspelende ploeg. 

Een mooie ambiance, een spannende 

wedstrijd en een geweldig resultaat 

voor het vlaggenschip van de Grol! 

Het feest wordt uitbundig gevierd 

door ieder Grolmens! De kantine is 

afgeladen vol, voor de bar staan er 

drie rijen om wat te bestellen en de 

glazen zijn niet aan te slepen! Tus-

sen al deze feestende mensen zitten 

er nog wat elftallen die hun wedstrijd 

‘s morgens gespeeld hebben en mee 

genieten van de prestaties van het 

eerste. Ik zit bij één van die elftallen 

die het succes van deze middag mede 

mogelijk gemaakt hebben: Grol 2.

Door: Peter van Dalen

In het kader van “de zondag van.......” 
wilde ik zelf eens een dag meelopen 
met de manschappen van Sander van 
Beckhoven. De reden hiervoor is heel 
simpel, Grol 2 heeft vorig seizoen via 
rechtstreekse promotie de stap naar de 
reserve hoofdklasse weten te maken. 
Na een heel aantal jaren in de reserve 
1e klasse, waar bijna elk jaar via de na-
competitie aan de hoofdklasse mocht 
worden geroken, werd een geweldig 
seizoen afgesloten met de promotie. 
Door deze promotie speelt het jonge 
elftal, (Patrick Blanckenborg schroeft 
het geheel iets omhoog) tegen gere-
nommeerde clubs als Quick ‘20, HSC 
Carparc en Rohda Raalte. Clubs die 
met hun eerste elftal uitkomen in de 
hoofdklasse. Een hoger platform voor 
een reserve-elftal is er dus niet.

Is dit knap? Zeker is dit knap! Wat 
veel mensen vergeten is dat een twee-
de elftal op niveau net zo belangrijk 
is als het eerste elftal. Grol 2 is een 
vergaarbak van spelers. Enerzijds is 
het een opleidingselftal voor A-spelers 
die bij de overgang naar de senioren 
net tekort komen voor het eerste elftal. 
Deze spelers krijgen in de luwte van 
het tweede elftal alle mogelijkheden 
om zich verder te ontwikkelen met de 

bedoeling ze klaar te stomen voor het 
eerste. Anderzijds kunnen spelers van 
het eerste, die terugkomen van een 
blessure, speelminuten maken in het 
tweede om zo geleidelijk weer geheel 
wedstrijdfit te worden en dus weer in-
zetbaar voor de hoofdtrainer.

Nogmaals aanhalend waarom het 
tweede elftal zo belangrijk is voor de 
prestaties van het eerste elftal: zoals 
in elk ander elftal heeft ook het eer-
ste door het hele seizoen heen last 
van blessures en schorsingen. Indien 
dit het geval is, wat onvermijdelijk is, 
wordt er geput uit de spelersgroep 
van het tweede. Als er in deze groep 
spelers zitten die het niveau van de 
tweede klasse niet aankunnen, wordt 
het eerste elftal logischerwijs verzwakt. 
Gelukkig zijn er diverse spelers die dit 
niveau wel aankunnen en soms de 
stap ook maken naar het eerste. Inhe-
rent hieraan is dat in slechte tijden, de 
hofleverancier van het eerste, in zeer 
wisselende bezettingen moet spelen. 
Soms moeten spelers van het derde 
worden ingepast, soms spelers van de 
A1, kortom, sporadisch kan het twee-
de in één en dezelfde samenstelling 
spelen als de week ervoor. Mede door 
dit gegeven is het erg knap dat deze 

De zondag van Grol 2
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groep op het hoogst haalbare niveau speelt 
voor een reserve-elftal!

De wedstrijd 
De betreffende zondag werd een wedstrijd 
gespeeld tegen WVC 2. Deze club speelt al 
jaren in de hoofdklasse en na twee verloren 
wedstrijden van Grol 2 moesten er punten 
gehaald worden. Bij binnenkomst in de kan-
tine bleek er weinig veranderd te zijn met de 
periode dat uw verslaggever in het tweede 
elftal speelde. Gemoedelijk een kopje koffie 
drinken, ontspannen babbelen over de avond 
ervoor en een kakelende Annie op de ach-
tergrond. Na de koffie werd zoals altijd de 
wedstrijdbespreking in het Koehorst gedaan. 
Een aantal blije en teleurgestelde gezichten bij 
de bekendmaking van de opstelling, een korte 
uitzetting van de manier van spelen en her en 
der werden wat plaagstootjes door de trainer 
uitgedeeld. Zo werd Tom Franssen er fijntjes 

op gewezen dat hij maar eens moest scoren, 
als hij 1-op-1 met de keeper kwam te staan. 
De wedstrijdbespreking zat erop en de auto’s 
werden gestart om richting Duitsland te gaan. 
Voor we de parkeerplaats af waren, werd de 
colonne nog even gestopt om de tas met kle-
ding op te halen die nog keurig in de kantine 
stond. De leider van die dag, Alex van Beck-
hoven, was teveel bezig met de wedstrijd om 
zich te focussen op zijn primaire taken.

De wedstrijd begon voortvarend voor Grol 2. 
Het tactische plan pakte goed uit en ondanks 
een grote kans voor de tegenpartij in de 3e 

minuut, wist Grol een brutale 0-1 voorsprong 
te pakken. Vanuit een counter werd Chris 
Schlattman aangespeeld op het middenveld. 
Deze wist middels een splijtende pass door 
de verdediging Tom Franssen alleen voor de 
keeper te zetten en deze schoof de bal rustig 
over de grond binnen! Het plaagstootje van 
de wedstrijdbespreking had schijnbaar gehol-
pen! Na deze uitstekende goal ging Grol op 
dezelfde voet verder. Na 8 minuten was het 
bijna weer raak, maar door oneerlijk vlaggen 
van de WVC-grensrechter werd deze kans 
ontnomen. Grol legde WVC haar wil op en 
creëerde steeds meer kansen. In de 26e mi-
nuut was het dan raak. Bjorn te Braake le-
verde een voorzet op maat af, die door de 
inlopende Bart Porskamp werd aangenomen 
en door een subtiel lichaamsschijnbeweging 
de keeper naar de grond kreeg. Het inschieten 
was een koud kunstje en de 0-2 was een feit. 
Voor de thee konden we het meest memora-

bele moment van deze wedstrijd zien. Good-
old rechts-back Peter “van-wrijven-gaat-mijn-
blessure-over” Kok, trok een machtige sprint 
van 50 meter om vervolgens, op het moment 
dat hij de bal met rechts voor wilde zetten, de 
bal met links een klein tikje te geven, waar-
door de bal een halve meter vanaf de corner-
vlag achter ging. Het schijnt dat men nu nog 
naar het been van “Kokkie” op zoek is. Deze 
is het laatst gezien in Kotten!

In de rust werden de puntjes op de i gezet en 
de sfeer was ontspannen. Die sfeer was na vijf 
minuten omgeslagen want Grol 2 was geen 

schim meer van het elftal wat de eerste helft 
speelde. Er werd op het middenveld teveel 
ruimte weg gegeven, er werd niet meer kort 
gedekt en in de 5e minuut in de tweede helft 
gebeurde waarvoor de trainer waarschuwde, 
een snelle aansluitingstreffer: 1-2. De druk 
werd groter en in de 60e minuut staat de 2-2 
bijna op het scorebord. De scheidsrechter, 
die vanaf dat moment twijfelachtig begon te 
fluiten, liet Niek Meekes met z’n vlag staan 
en WVC mocht door naar de goal. Door een 
fabelachtige redding van Mark Reinders wist 
Grol de schade beperkt te houden. Een kwar-
tier voor het einde gebeurde het dan toch, een 
snelle aanval werd knap afgerond door de 
spits van WVC en de 2-2 prijkte op het zwart-
gele scorebord. Mede door de scheidsrechter, 
de tweelingbroer van tv-kok Herman den 
Blijker, werd de wedstrijd grimmiger. De man 
zal jaloers zijn en wil zijn eigen tv-programma 
“Herrie op het veld” en deed er ook alles aan 

om WVC de overwinning te schenken. Zo 
ook in de 82e minuut waar hij Niek weer eens 
liet staan en de minimaal drie meter buiten-
spel lopende spits de 3-2 liet aantekenen. Re-
den voor trainer van Beckhoven extra lengte 
in te brengen en alles of niets te gaan spelen. 
Thijsje Bleumink en Stephan van Beckhoven, 
het mobiele windmolenpark als ze hun armen 
zwaaien, werden ingebracht en de druk werd 
opgevoerd door Grol 2. Twee minuten voor 
het verstrijken van de officiële speeltijd kreeg 
aanvoerder Tim Hubers een grote kans maar 
deze werd door de WVC-sluitpost middels 
een goede reflex uit de goal geranseld. In de 

Grol nr4.indd   20Grol nr4.indd   20 11-12-2009   10:53:2911-12-2009   10:53:29



Advertentiepagina 21

Grol nr4.indd   21Grol nr4.indd   21 11-12-2009   10:53:3011-12-2009   10:53:30



22

Advertentiepagina 22

22

Grol nr4.indd   22Grol nr4.indd   22 11-12-2009   10:53:3011-12-2009   10:53:30



23

95e minuut kreeg Grol dan toch loon 
naar werken. Een afgeslagen bal werd 
door de inmiddels ingevallen Mar-
tijn van Ooyek niet al te hard inge-
schoten. Uiteindelijk valt de bal in de 
scrimmage voor de voeten van Step-
han van Beckhoven en deze schiet de 
3-3 binnen! Een terechte treffer en de 
scheidsrechter baalde er zo van dat hij 
ogenblikkelijk af floot. 

Conclusie
Ondanks de toch wel aanwezige 
nare nasmaak van de wedstrijd, was 
de sfeer goed na de wedstrijd. Niet 

geheel onbelangrijk, aangezien een 
goed resultaat samen hangt met de 
sfeer van de groep. Uiteraard waren 
de spelers tijdens de wedstrijd buiten 
om de prestaties van het eerste gade 
te slaan maar na de wedstrijd zat de 
groep weer gezellig bij elkaar en werd 
er een hoop lol gemaakt. Wat dat be-
treft is er dus ook niets veranderd in 
al die jaren. Samenvattend kan ik niets 
anders oordelen dat het tweede elftal, 
door de jaren heen, weinig is veran-
derd. Een groep die weet wat hen te 
doen staat, niet klagend en wachtend 
op hun kansen. In mijn optiek is een 

tweede elftal binnen een club vaak 
ondergeschoven kindje en gaat veel 
van de belangstelling uit naar de stan-
daardelftallen. Daarom wil ik u allen 
oproepen om eens te gaan kijken bij 
dit elftal. Een leuk, jeugdig elftal met 
attractief, aanvallend voetbal. Indien 
u niet in de gelegenheid bent om te 
kijken, maar toch op de hoogte wilt 
blijven heeft dit elftal een eigen web-
site die elke week ge-update wordt. 
Hiervoor kunt u kijken op de site: 

www.freewebs.com/grol
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Toen de deuren 
van het 
sportcafé 
gesloten waren, 
kregen Henk 
en Annelies een 
melding van een 
inbraakalarm. 
Uit nader 
onderzoek bleek 
dat Jan Baks 
nog op het toilet 
zat.

Later ging het 
alarm nog een 
keer af: toen zat 
Jan Baks nog 
aan de bar!

Hét Kiekje!
Iedereen weet inmiddels dat de vrij-
willigers (woensdag) groep binnen de 
sportvereniging Grol een niet meer 
weg te denken fenomeen is.
De groep telt circa 25 leden, die er ie-
dere week alles aan doen om te zorgen 

dat het sportpark ‘Den Elshof’ er pico 
bello uitziet. De groep is erg hecht en 
zorgt wekelijks voor prima samenwer-
king en een meer dan gezellige sfeer.
Wat als erg opvallend kan worden be-
schouwd, is het gegeven dat de groep 

maar liefst zes Willie’s dan wel zes 
Willy’s telt.

De moeite waard om dit markante 
zestal vast te leggen op de gevoelige 
plaat te behoeve van Hét Kiekje.

Van links naar rechts: Willie Porskamp, Willie Scharenborg, Willy Konnik, Willie Oostendorp, Wim (oftewel snelle Willie) Deunk en Willy 
Everink.
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Door: Theo Huijskes

Op het moment dat u dit clubblad onder ogen 
krijgt, zijn de Kerstdagen 2009 aanstaande of 
zitten wij er met z’n allen midden in. Tegelij-
kertijd kijken wij uit naar de jaarwisseling en 
naar de start van wederom een nieuw jaar: 
2010. Een jaar waarin onze vereniging: de 
sportvereniging Grol haar 92e verjaardag zal 
gaan vieren!
In deze bijdrage is het niet mijn bedoeling om 
het gehele jaar 2009 de revue te laten passe-
ren. Wat ik in ieder geval niet wil nalaten, is 
iedereen van harte te bedanken voor de inzet 
en de grote betrokkenheid in het afgelopen 
jaar voor en met onze mooie vereniging.

Vanzelfsprekend hebben er weer tal van be-
langrijke zaken gespeeld en spelen er nog altijd 
tal van belangrijke zaken. En gelukkig maar, 
want een sportvereniging met de omvang van 

Grol dient wat betreft alle geledingen te allen 
tijde in beweging te zijn en te blijven!
Wat betreft de accommodatie zijn wij natuur-
lijk nog altijd in onze nopjes met het unieke 
kunstgrasproject, dat voor al onze actieve le-
den alleen maar voordelen biedt. Ik betreur 
het ten zeerste dat wij nog steeds geen start 
hebben kunnen maken met de bouw van een 
nieuwe loods annex werkplaats. De plannen, 
tekeningen en vergunningen liggen klaar, de 
gemeentelijke subsidie van 25.000 euro is voor 
ons gereserveerd, maar de nog resterende li-
quide middelen ontbreken om te gaan bou-
wen. Toch blijf ik goede hoop houden dat op 
korte termijn de schop de grond in kan. Een 
zaak, die eveneens hoog op ons wensenlijstje 
staat, is de renovatie van de kleedkamers 1 en 
2 onder de tribune en de kleedkamers 4 tot en 
met 9, alsmede de uitbreiding van het aantal 

kleedkamers met twee nieuwe. Een officieel 
subsidieverzoek hiervoor is reeds een tijdje ge-
leden bij het gemeentebestuur van Oost Gelre 
gedeponeerd. Daarnaast zijn er nog plannen 
om in samenwerking met de firma Porkamp 
de entree van het sportpark ‘Den Elshof’ van 
een facelift te voorzien. Bij dit al deze plannen 
zit het ons natuurlijk niet mee dat wij momen-
teel een periode doormaken waarin de econo-
mische recessie met al haar financieel nadelige 
gevolgen de dienst uitmaakt. 
De opstelling van de gemeente Oost Gelre 
met betrekking tot het ingezette traject priva-
tisering van de gemeentelijke sportaccommo-
daties baart mij enigszins zorgen. Weliswaar 
heeft de gemeente onlangs een perspublicatie 
laten uitgaan, maar lezende de inhoud lijkt het 
er vooralsnog op dat men voorbij gaat aan 
onze, reeds jarenlange geprivatiseerde sport-
vereniging. Ons laatste gesprek met verte-
genwoordigers van de gemeente Oost Gelre 

over de aangelegenheid privatisering dateert 
reeds van 26 mei van dit jaar, maar sedertdien 
hebben wij niets meer van de lokale overheid 
gehoord!

Kijkende naar de voetbalresultaten tot op 
heden kunnen wij als bestuur tevreden zijn. 
Over de gehele linie bezien gaat het niet altijd 
om de beste prestaties, maar ook om het ple-
zier dat met name de jeugd beleeft in het spel-
letje. En van dat laatste is bij onze vereniging 
in grote mate sprake. Neemt niet weg dat wij 
er alles aan doen om wat betreft de technische 
structuur allerlei verbeteringen door te voeren. 
Verbeteringen, die er enerzijds voor zorgen 
dat het huidige seizoen op een goede manier 
wordt afgemaakt en er anderzijds voor zorgen  
dat straks het nieuwe seizoen 2010-2011 over 
de gehele breedte een optimale start kent!

Tijdens mijn gebruikelijke toespraak, onder-
deel van de Nieuwjaarsreceptie op zondag 3 
januari 2010, hoop ik u alle mededelingen te 
kunnen doen over de selectietrainers voor het 
nieuwe seizoen en dat zowel bij de junioren 
als bij de senioren.
Nog even terugblikkende op het kalenderjaar 
2009, mag ik in deze kolommen de viering 
van het 40-jarig jubileumfeest van het sport-
park ‘Den Elshof’ niet onvermeld laten. Een 
periode van 40 jaar met eerst een voetbal-
kantine onder leiding van Henk en Annelies 
Porskamp en nu een sportcafé onder leiding 
van Rob en Caron Porskamp met Henk en 
Annelies nog altijd op de achtergrond, bete-
kent een mijlpaal die in deze bijdrage ‘Voor-
zitterstaal’ andermaal een felicitatie verdient. 
Gefeliciteerd nogmaals, bedankt voor de goe-
de samenwerking en veel succes gedurende 
de komende, hopelijk nog lange samenwer-
kingsperiode!

U zult begrijpen dat de ruimte ontbreekt om 
in deze bijdrage aan alle zaken aandacht te 
besteden. Neemt niet weg dat alle zaken en 
dus ook alle daarbij betrokken personen 
dan wel vrijwilligers onze volledige aan-
dacht hebben. En dat kan variëren van de 
dienst paramedische begeleiding tot de sup-
portersclub, van de terreincommissie tot de 
V.S.V.G., van het grote korps jeugdleiders 
tot de vrijwilligers(woensdag)groep, van het 
hoofdbestuur tot het bestuur S.E.A.G., van 
de dienst algemeen beheer tot de commissie 
clubblad, van het bestuur senioren tot het 
jeugdbestuur, van de BIBHA tot de organi-
satie Internationaal Marveldtoernooi, van de 
omroepster tot de verenigingsconsul, van de 
stuur- en beheergroep website tot de vereni-
gingsfotografen, van de selectietrainers tot de 
trainers van alle recreatieve elftallen, van de 
verantwoordelijke personen voor het zaal-
voetbal tot de personen die alle vormen van 
interne en externe communicatie behartigen, 
van alle vrijwilligers die zich inspannen voor 
de rand- dan wel nevenactiviteiten tot de ver-
enigingsmensen die zich inzetten voor allerlei 
hand- en spandiensten en niet te vergeten al 
onze overige leden, supporters en sympathi-
santen en last but not least alle onze sponso-
ren van groot tot klein.      

U allemaal wens ik mede namens mijn col-
lega bestuursleden bijzonder fijne feestdagen, 
een goede jaarwisseling en een in alle opzich-
ten gelukkig, succesvol en met name gezond 
nieuwjaar!

Uw voorzitter.

Voorzitterstaal

Het prachtige kunstgrasproject van de sportvereniging Grol, vanuit de lucht gezien.
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Idee Media bedient een groot aantal 

opdrachtgevers in de regio van gra-

fisch ontwerp, drukwerk en internet-

sites. Ze bieden een totaalconcept, 

waarbij telkens het ontwerpen cen-

traal staat. Dat is ook niet gek, want 

aan het roer van Idee Media staan 

twee creatieve mannen: Peter Ko-

nings en Maarten Kooiker. Op be-

zoek bij deze Grolsponsor betekent 

direct binnenstappen in een sfeer en 

cultuur van innovatieve en spraakma-

kende ideeën. 

In dit interview staan we stil bij de 

visie achter dit bureau. 

Door: Rik Gockel

Hoe is Idee Media ontstaan?
In 1991 is Peter Konings gestart met 
een eigen ontwerpbureau: Konings 
Ontwerp. Hij deed dit naast een baan 
als leraar. Opdrachten bestaan dan 
nog uit het maken van ontwerpen, 
brochures en logo’s. In 2001 treedt Pe-
ter in contact met Carlo te Lintelo, die 
sterk is in het opmaken van tijdschrif-

ten voor de autobranche en klassiek 
wonen. In zijn kantoor aan de Lich-
tenvoordseweg groeit dan langzaam 
het idee om een goed ontwerpbureau 
met de ‘juiste mix aan skills’ op te zet-
ten. In 2004, tijdens de Carnaval, wor-
den onder het genot van enkele pilsjes 
wat woorden gewisseld met Maarten 
Kooiker. En dat klikt. Maarten was 
al een paar jaar min of meer hobby-
matig websites aan het ontwikkelen 
en had met opdrachtgevers als City 
Lido en Nedap al aardig aan de weg 
getimmerd. De twee vinden elkaar en 
in 2005 is Idee Media geboren. Ook 
Carlo te Lintelo neemt deel en die gaat 
zich toeleggen op klanten op het ge-
bied van de uitgevers van magazines. 

Jullie zijn altijd op zoek naar creatieve concep-
ten en hoogstaande internettoepassingen. Hoe 
doen jullie dat?
“We zijn beiden ontwerpers en heb-
ben een creatieve achtergrond.” Maar-
ten is de man die websites ontwerpt 
en Peter doet de ‘papieren’ concepten. 
“We zijn allebei visueel ingesteld. Dat 

Idee Media: 
Een creatieve club ontwerpers

zit in onze genen. We zijn, zeg maar, 
geboren vormgevers.”

Wat is jullie imago?
“We zijn laagdrempelig, meedenkend 
en proberen altijd maatwerk te leve-
ren. We willen een ambachtelijk ont-
werpatelier uitstralen. Alles wat we 
aanleveren is uniek. We trekken niets 
uit de kast. We pretenderen snelle en 
korte doorlooptijden. Soms moeten 
we klanten overtuigen dat niet alles op 
1 brochure of website kan. Het ont-
werp is de basis, daar kunnen we niet 
altijd concessies in doen.”

Op welke opdrachtgever zijn jullie het meest 
trots?
“Voor Marveld Recreatie maken we 
nu de derde website. Dat is tevens 
ook onze eerste gezamenlijke klant in 
2005. We maken nu een interactieve 
website, waarin de klant centraal staat. 
Gasten van het park kunnen hun ver-
haal en foto’s kwijt. In combinatie met 
een mooie vormgeving, bouw je een 
website die van deze tijd is.”

“Tijdens de 
Carnaval, 
worden onder 
het genot van 
enkele pilsjes 
wat woorden 
gewisseld en 
dat klikt.”
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 Zijn alle trends en ontwikkelingen in de me-
diawereld wel bij te houden vanuit Groenlo?
“We zijn een typisch Grols bedrijf. 
Lekker in de binnenstad en dichtbij 
ons sociale en zakelijke netwerk. Dat 
wil echter niet zeggen dat we ontwik-
kelingen en trends die spelen niet 
nadrukkelijk volgen. We hebben een 
natuurlijke interesse in ‘nieuwtjes’ 
binnen onze branche. Als we enkele 
jaren terug kijken, dan kunnen we 
constateren dat een website vooral 
gebruikt werd als informatiebron, een 
grote encyclopedie. Nu willen onze 
opdrachtgevers een interactieve web-
site met applicaties om te chatten of te 
gebruiken als webwinkel. Voor de Ra-
bobank hebben we ‘Rabobank Hypo-
theek Online’ ontwikkeld. Een website 
met mogelijkheden om via een hy-
potheekadviseur in een chatomgeving 
advies te krijgen.”

Hoe vinden jullie dat s.v. “Grol” zich positi-
oneert in de media?
“s.v. “Grol” komt erg professioneel 
over. Vaak zie je in het verenigings-
leven dat de pr een rommeltje is. s.v. 
“Grol” presenteert zich goed in de me-
dia, heeft een gelikt sportpark en een 
sterke sociale structuur. Ook het club-
blad is een mooi product welke past 
bij de uitstraling van de vereniging”. 

Wat doen Peter en Maarten naast ontwer-
pen?
Peter heeft ooit nog gevoetbald in C3. 

Hij tennist nu nog. Maarten voetbalde 
zelfs in A1 en doet nu aan tennis en 
biljarten. Beide heren zijn ook actief 
met Carnaval. Zo worden hun bedrijf 

en expertise ingezet bij het schlager-
festival, de onthulling van de prins en 
de buutavonden. Het is voor beide he-
ren een uitlaatklep om met alle bagage 
die ze hebben ook wat te doen voor 
de gemeenschap. Ook maken ze voor 
s.v. “Grol” de website van het Mar-
veldtoernooi. Dit soort lokale sponso-
ring past beter bij de filosofie van het 
bedrijf dan adverteren in één of ander 
regionaal blad. 

Wat is jullie ambitie?
“We willen niet heel groot worden. 
We zijn nu in totaal met zes mensen 
en deze zijn zelf accountmanager, 
kortom verantwoordelijk voor hun 
eigen klant. Op het moment dat je 
groter wordt, moet je meer delegeren 
en kom je zelf minder aan ontwerpen 
toe. Dat kan ten koste gaan van de 
creativiteit.”

Ten slotte
Idee Media, een mooi en trendy bu-
reau aan de Houtwal. Erg creatief en 
dat blijkt ook nog eens uit het feit 
dat ze een stagiaire uit Lichtenvoorde 
hebben aangenomen. Ha,ha! 

“Website werd 
eerst vooral 
gebruikt als in-
formatiebron, 
een grote en-
cyclopedie.”
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Het bestuur van de sportvereniging Grol is 
een lucratieve sponsorovereenkomst overeen-
gekomen met de firma Porskamp, zijnde de 
exploitant van het Sportcafé op het sportpark 
´Den Elshof´ in Groenlo.

Het betreft hier een contract, waarbij de kle-
dingsponsoring is geregeld voor maar liefst 
acht teams bij de Groenlose voetbalclub. De 
overeengekomen deal is in feite een voort-
vloeisel van de uniforme kledinglijn, een pro-

ject dat het bestuur van Grol met ingang van 
het huidige seizoen heeft ingezet voor alle 
teams binnen de vereniging.

Het contract werd op donderdag 26 novem-
ber jl. ondertekend in de bestuurskamer van 
het sportpark ´Den Elshof´ door eigenaar/
exploitant Rob Porskamp van het Sportcafé 
en Theo Huijskes, voorzitter van de sportver-
eniging Grol. De voorzitter van Grol werd 
daarbij bijgestaan door de overige twee db-

leden Tonnie Zieverink (secretaris) en Hans 
van Halm (penningmeester).
Volgens de overeenkomst, die vooralsnog 
een looptijd heeft van vier jaar, te weten de 
periode 1 juli 2009 tot 1 juli 2013, is de Fir-
ma Porskamp, dan wel het Sportcafé op het 
sportpark ‘Den Elshof’ verantwoordelijk voor 
de kledingsponsoring van de volgende teams: 
Zaalvoetbal: Grol 1 en Grol 3; Veldvoetbal 
senioren: Grol 5, Grol 6, Grol 8, Grol 9 en 
Grol 10 en Veldvoetbal junioren: Grol A2.

Sportpark ´Den Elshof´ is de belangrijkste 
kledingsponsor van Groenlose voetbalclub
Lucratief contract voor s.v. “Grol”

Najaarskampioen: E4!

Voorste rij vlnr: Mees van Schaijk, Ties klein Gunnewiek, Jim klein Gebbink, Giel te Bogt en Mika Roeterdink. Middelste rij vlnr: Martijn Wolterinck, Daan Doornink, 
Kane Everink en Ruben te Woerd. Achterste rij vlnr: Paul Overkemping, Daniël Platter en Robin Huurdeman.
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De Vlag
Habemus Papam. We hebben een paus, klinkt 
het op het Sint-Pietersplein als er een nieuwe 
paus is gekozen. Nu krijgen we bij onze s.v. 
“Grol” ook een nieuwe “paus” in de persoon 
van Hans Scheinck. De oude “paus” Theo 
Huijskes blijft nog één jaar langer aan, heb-
ben we tijdens de afgelopen ledenvergadering 
kunnen vernemen. Dus Theo speelt eigenlijk 
één jaar voor tussenpaus. Deze gedachten 
ontsproten aan mijn brein, toen ik op het 

Sint-Pietersplein liep in het kleinste onafhan-
kelijke land ter wereld, Vaticaanstad. Zeg 
maar de thuisbasis van de Katholieke Kerk. 
Het land telt 826 inwoners op een oppervlak-
te van 0,44km2 en is hiermee tevens het land 
met het minste aantal inwoners ter wereld. Er 
schoten mij direct een aantal overeenkomsten 
te binnen met onze thuisbasis sportpark Den 
Elshof en onze s.v. “Grol”, toen ik daar in het 
Vaticaan vertoefde. 826 inwoners tegenover 
1225 leden en qua oppervlakte zie ik ook wel 
een beetje gelijkenis. De Sint-Pietersbasiliek 
is enorm indrukwekkend om te zien. Deze 
basiliek vormt zeg maar het clubhuis van de 
Katholieke kerk en dat bedoel ik niet oneer-
biedig. Nu maakt ons clubhuis op sportpark 

Den Elshof ook vaak een enorme indruk op 
onze tegenstanders. Vlak bij de basiliek be-
vindt zich het apostolische paleis, het paleis 
waar de paus woont. Hier bevindt zich ook 
het raam van zijn werkkamer van waaruit de 
paus op zondagmorgen zijn zegen geeft als 
hij in Rome is, waarna hij zich na afloop weer 
terugtrekt. In deze ruimtes worden belan-
grijke beslissingen genomen, zeg maar de 
bestuurskamer van het Vaticaan. Wat betreft 
dat terugtrekken na afloop op zondagmid-
dag, dat wil bij s.v. “Grol” ook nog wel eens 
gebeuren. Zeker, als het erg gezellig is in de 
bestuurskamer. Is er dan ook nog gewonnen 
door s.v. “Grol”, dan geeft het Grolbestuur 

de tegenstander de zegen na. In Vaticaanstad 
bevinden zich ook de Vaticaanse musea. Hier 
zijn de kunstschatten van het Vaticaan te 
bezichtigen. Dit is werkelijk overweldigend. 
Daar kan de welgevulde prijzenkast van s.v. 
“Grol” niet tegenop. Je vindt in die geweldige 
collectie overigens geen prijzen die gewon-
nen zijn door het Vaticaanse voetbalelftal. 
Dit voetbalelftal is in 2002 leven ingeblazen 
door Paus Johannes Paulus II, die in zijn 
jeugd een verdienstelijke keeper is geweest. 
Het Vaticaans elftal bestaat uit leden van de 
Zwitserse garde (pontificale bewakingseen-
heid), pauselijke werknemers en museum-
wachten. Alleen het personeel kan het 
Vaticaanse staatsburgerschap krijgen. Het per-

soneel kan nauwelijks gemist worden en hier-
door kan het nationale elftal slechts af en toe 
een wedstrijd spelen. Men heeft dan ook nog 
geen enkele interland verloren. Hoe anders is 
dit bij s.v. “Grol”. Zeker Grol 1 heeft in het 
huidige seizoen de nodige punten onnodig 
laten liggen. Punten die we hard nodig heb-
ben,  aangezien dit seizoen een unieke kans 
voor het grijpen ligt om te promoveren naar 
de 1e klasse, nu er volgend seizoen een nieu-
we competitie-indeling komt. Promotie zou 
een mooi afscheidscadeau zijn voor de “oude 
paus” Theo en een mooi welkomstcadeau 
voor de “nieuwe paus” Hans. Na afloop van 
mijn bezoek aan de Vaticaanse musea, ben ik 

naar de Sint-Pietersbasiliek gegaan en heb ik 
een kaars opgestoken voor de promotie van 
Grol 1 naar de 1e Klasse. Ik heb ook nog 
een paar kaarsen opgestoken voor overwin-
ningen op Longa. Die eerste kaars heeft in 
ieder geval goed geholpen. Als u nu tijdens 
de feestdagen ook nog een paar kaarsen 
opsteekt, dan moet het helemaal goed komen 
met die promotie naar de 1e klasse in 2010 
en de uitoverwinning op Longa. Graag sluit 
ik af met de woorden die u vast de komende 
feestdagen van paus Benedictus XVI ook nog 
zult horen: “Ik wens u een zalig kerstfeest en 
een zalig en gelukkig nieuwjaar”.

De Vlaggenist
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